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5.12.2018 A8-0375/32 

Pakeitimas 32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. mano, kad didesnės investicijos į 

saugumą ir gynybą yra skubus valstybių 

narių ir ES klausimas ir kad solidarumas 

ir bendradarbiavimas gynybos srityje 

turėtų tapti norma, kaip išdėstyta 

Visuotinėje ES strategijoje (VESS); 
palankiai vertina iki šiol pasiektą pažangą 

įgyvendinant VESS saugumo ir gynybos 

nuostatas; mano, kad šie laimėjimai atveria 

svarbių struktūrinių pokyčių ateities 

perspektyvą;  

13. palankiai vertina iki šiol pasiektą 

pažangą įgyvendinant VESS saugumo ir 

gynybos nuostatas; mano, kad šie 

laimėjimai atveria svarbių struktūrinių 

pokyčių ateities perspektyvą; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Pakeitimas 33 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. ragina valstybes nares siekti, kad 

gynybai būtų išleidžiami numatytieji 

2 proc. BVP, ir 20 proc. savo gynybos 

biudžeto lėšų išleisti įrangai, kuri Europos 

gynybos agentūros (EGA) nurodyta kaip 

būtina, įskaitant susijusius mokslinius 

tyrimus ir technologinę plėtrą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/34 

Pakeitimas 34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. palankiai vertina tai, kad 

Komisijos pasiūlyme dėl daugiametės 

finansinės programos (DFP) sukurta 

speciali gynybos srities išlaidų kategorija ir 

visų pirma įrašyta biudžeto eilutė, pagal 

kurią bus finansuojamas Europos gynybos 

fondas ir karinio mobilumo projektai; 

mano, kad dėl šių sprendimų greičiausiai 

reikės užtikrinti Komisijos lygmens 

centralizuotą valdymą gynybos srityje; 

pabrėžia, kad finansavimas pagal šią 

biudžeto eilutę turėtų būti skirtas tik 

nepolitizuotiems gynybos tikslams, nes 

saugumas yra nedalomas, ir turėtų atitikti 

valstybių narių pajėgumų ir 

infrastruktūros poreikius ir ES strateginio 

savarankiškumo siekius;  

15. atmeta tai, kad Komisijos 

pasiūlyme dėl daugiametės finansinės 

programos (DFP) sukurta speciali gynybos 

srities išlaidų kategorija ir visų pirma 

įrašyta biudžeto eilutė, pagal kurią bus 

finansuojamas Europos gynybos fondas ir 

karinio mobilumo projektai; primena, kad 

saugumui ir gynybai, ES gynybos srities 

mokslinių tyrimų programai, Europos 

gynybos fondui ir kariniam mobilumui 

skirtos naujos V antraštinės dalies 

sukūrimas aiškiai pažeidžia ES sutarties 

41 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal 

kurias jokios išlaidos, susijusios su 

karinio ar gynybinio pobūdžio veiksmais, 

negali būti priskirtos Sąjungos biudžetui; 

smerkia precedento neturinčius ES 

militarizavimo tempus ir labai dėl jų 

apgailestauja; primena, kad geriausias 

būdas išsaugoti ir puoselėti taiką ir 

stabilumą yra sutelkti dėmesį į skurdo 

mažinimą, humanitarinę pagalbą, darnų 

ir sąžiningą ekonominį ir socialinį 

vystymąsi, taikų ir diplomatinį konfliktų 

sprendimą, nusiginklavimą, pajėgų 

demobilizaciją ir reintegracijos 

programas;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Pakeitimas 35 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. ragina parengti tikslias gaires, 

siekiant turėti gerai apibrėžtą pagrindą, jei 

ateityje reikėtų aktyvuoti ir įgyvendinti ES 

sutarties 42 straipsnio 7 dalį; ragina 

parengti ir priimti ES saugumo ir gynybos 

baltąją knygą, kuri garantuotų, kad 

dabartiniai ir būsimi pajėgumų stiprinimo 

procesai būtų grindžiami ES saugumo 

interesais;  

18. ragina parengti tikslias gaires, 

siekiant turėti gerai apibrėžtą pagrindą, jei 

ateityje reikėtų aktyvuoti ir įgyvendinti ES 

sutarties 42 straipsnio 7 dalį, siekiant 

užtikrinti, kad ja niekada nebūtų 

piktnaudžiaujama; ragina parengti ir 

priimti ES saugumo ir gynybos baltąją 

knygą, kuri garantuotų, kad dabartiniai ir 

būsimi pajėgumų stiprinimo procesai būtų 

grindžiami ES saugumo interesais; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Pakeitimas 36 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. taip pat palankiai vertina 

Komisijos remiamą Komisijos pirmininko 

pavaduotojos ir Vyriausiosios įgaliotinės 

pasiūlymą dėl Europos taikos priemonės, 

kurios lėšomis būtų finansuojama dalis ES 

gynybos veiklos išlaidų, kurių negalima 

finansuoti biudžeto lėšomis pagal ES 

sutarties 41 straipsnio 2 dalį, pavyzdžiui, 

Afrikos Sąjungos taikos palaikymo misijos, 

savų karinių BSGP operacijų bendrosios 

išlaidos ir partnerių karinių pajėgumų 

stiprinimas; primena, kad reikia išvengti 

dubliavimosi su kitomis esamomis 

priemonėmis; ypač atkreipia dėmesį į 
BSGP misijų ir operacijų bendro 

finansavimo mechanizmo Athena įtraukimą 

ir plėtrą – Parlamentas ilgą laiką prašė 

žengti šį plataus užmojo žingsnį; ragina 

gerinti visų būsimų misijų finansinę 

kontrolę ir laiku vertinti jų poveikį; 

19. atmeta Komisijos remiamą 

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir 

Vyriausiosios įgaliotinės pasiūlymą dėl 

Europos taikos priemonės, kurios lėšomis 

būtų finansuojama dalis ES gynybos 

veiklos išlaidų, kurių negalima finansuoti 

biudžeto lėšomis pagal ES sutarties 41 

straipsnio 2 dalį, pavyzdžiui, Afrikos 

Sąjungos taikos palaikymo misijos, savų 

karinių BSGP operacijų bendrosios išlaidos 

ir partnerių karinių pajėgumų stiprinimas, 

įskaitant įrangą ir ginkluotę; primena, 

kad ši nauja Europos priemonė 

palengvina BSGP misijų ir operacijų 

bendro finansavimo mechanizmo Athena 

įtraukimą ir plėtrą, o tai lemia automatinį 

kiekvienos valstybės narės finansinį 

dalyvavimą kiekvienoje ES karinėje 

misijoje, nepriklausomai nuo jų faktinio 

dalyvavimo; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Pakeitimas 37 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. taip pat palankiai vertina 

Komisijos remiamą Komisijos pirmininko 

pavaduotojos ir Vyriausiosios įgaliotinės 

pasiūlymą dėl Europos taikos priemonės, 

kurios lėšomis būtų finansuojama dalis ES 

gynybos veiklos išlaidų, kurių negalima 

finansuoti biudžeto lėšomis pagal ES 

sutarties 41 straipsnio 2 dalį, pavyzdžiui, 

Afrikos Sąjungos taikos palaikymo misijos, 

savų karinių BSGP operacijų bendrosios 

išlaidos ir partnerių karinių pajėgumų 

stiprinimas; primena, kad reikia išvengti 

dubliavimosi su kitomis esamomis 

priemonėmis; ypač atkreipia dėmesį į 

BSGP misijų ir operacijų bendro 

finansavimo mechanizmo Athena įtraukimą 

ir plėtrą – Parlamentas ilgą laiką prašė 

žengti šį plataus užmojo žingsnį; ragina 

gerinti visų būsimų misijų finansinę 

kontrolę ir laiku vertinti jų poveikį; 

19. atmeta Komisijos remiamą 

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir 

Vyriausiosios įgaliotinės pasiūlymą dėl 

Europos taikos priemonės, kurios lėšomis 

būtų finansuojama dalis ES gynybos 

veiklos išlaidų, kurių negalima finansuoti 

biudžeto lėšomis pagal ES sutarties 41 

straipsnio 2 dalį, pavyzdžiui, Afrikos 

Sąjungos taikos palaikymo misijos, savų 

karinių BSGP operacijų bendrosios išlaidos 

ir partnerių karinių pajėgumų stiprinimas, 

įskaitant įrangą ir ginkluotę; primena, kad 

reikia išvengti dubliavimosi su kitomis 

esamomis priemonėmis; primena, kad ši 

nauja priemonė palengvina BSGP misijų 

ir operacijų bendro finansavimo 

mechanizmo Athena įtraukimą ir plėtrą, o 

tai lemia automatinį kiekvienos valstybės 

narės finansinį dalyvavimą kiekvienoje 

ES karinėje misijoje, nepriklausomai nuo 

jų faktinio dalyvavimo – Parlamentas ilgą 

laiką prašė žengti šį žingsnį; ragina gerinti 

visų būsimų misijų finansinę kontrolę ir 

laiku vertinti jų poveikį; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Pakeitimas 38 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. mano, kad Sąjungos saugumo ir 

gynybos pajėgumai galėtų būti pagerinti 

geriau išnaudojant esamas gynybos ir 

karinio bendradarbiavimo sistemas, 

pavyzdžiui, Europos daugianacionalinius 

aukštos parengties korpuso štabus ir ES 

kovines grupes, ir papildant panašias su 

NATO vykdomas iniciatyvas, bet jų 

nedubliuojant; mano, kad tai padės nuolat 

transformuoti nacionalines ginkluotąsias 

pajėgas, kad jos būtų sąveikesnės, 

tvaresnės, lankstesnės ir greičiau 

dislokuojamos;  

27. mano, kad Sąjungos saugumo ir 

gynybos pajėgumai galėtų būti pagerinti 

geriau išnaudojant esamas gynybos ir 

karinio bendradarbiavimo sistemas, 

pavyzdžiui, Europos daugianacionalinius 

aukštos parengties korpuso štabus ir ES 

kovines grupes; mano, kad tai padės nuolat 

transformuoti nacionalines ginkluotąsias 

pajėgas, kad jos būtų sąveikesnės, 

tvaresnės, lankstesnės ir greičiau 

dislokuojamos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Pakeitimas 39 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, 

Lynn Boylan 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. palankiai vertina tai, kad sukurta 

Europos gynybos pramonės plėtros 

programa (EGPPP) ES gynybos 

pramonės konkurencingumui ir 

inovaciniam pajėgumui remti ir kad jai iki 

2020 m. skirta 500 mln. EUR; ragina ją 

greitai įgyvendinti; 

Išbraukta. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Pakeitimas 40 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

30. palankiai vertina pasiūlymą dėl 

reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos 

gynybos fondas (EGF), ir tai, kad Komisija 

pagal kitą DFP pasiūlė nemažą 

finansavimą; ragina atsižvelgti į pirminę 

patirtį, įgytą įgyvendinant EGPPP, 

bandomąjį projektą ir gynybos srities 

mokslinių tyrimų parengiamuosius 

veiksmus; atkreipia dėmesį į tai, kad 

reikėtų tinkamai atsižvelgti į EGPPP 

rezultatus, ir išreiškia viltį, kad dėl 

pasiūlymo gali būti susitarta kuo greičiau, 

kad pagerėtų Europos gynybos pramonė 

ir jos gebėjimas bendradarbiauti su 

partneriais;  

30. atmeta pasiūlymą dėl reglamento, 

kuriuo įsteigiamas Europos gynybos 

fondas (EGF), ir tai, kad Komisija pagal 

kitą DFP pasiūlė nemažą finansavimą;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Pakeitimas 41 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. pabrėžia, kad ES strateginiai 

saugumo ir gynybos tikslai gali būti 

pasiekti tik itin glaudžiai koordinuojant 

valstybių narių ginkluotųjų pajėgų ir 

gynybos pramonės poreikius ir ilgalaikius 

pajėgumų stiprinimo reikalavimus; pažymi, 

kad ir Pajėgumų plėtojimo planas (PPP), 

ir suderinta metinė peržiūra gynybos 

srityje (CARD) gali labai padėti siekti šio 

tikslo;  

31. pabrėžia, kad ES strateginiai 

saugumo ir gynybos tikslai gali būti 

pasiekti tik itin glaudžiai koordinuojant 

valstybių narių ginkluotųjų pajėgų ir 

gynybos pramonės poreikius ir ilgalaikius 

pajėgumų stiprinimo reikalavimus;  

Or. en 

 

 


